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KONZERVIRANJE INKONZERVIRANJE INKONZERVIRANJE INKONZERVIRANJE IN
SHRANJEVANJESHRANJEVANJESHRANJEVANJESHRANJEVANJE

Praktični nasveti za domačo 

rabo.



Za zaZa začčetek v razmislek:etek v razmislek:

Zakaj pravzaprav Zakaj pravzaprav shranjujemo in shranjujemo in 
konzerviramo konzerviramo žživila?ivila?

Zakaj se Zakaj se žživila sploh pokvarijo?ivila sploh pokvarijo?

Kako pogoji shranjevanja in Kako pogoji shranjevanja in 
konzerviranja vplivajo na konzerviranja vplivajo na 

kakovost kakovost žživilivil??



SHRANJEVANJE (SkladiSHRANJEVANJE (Skladiššččenje)enje)

�� V domaV domaččih gospodinjstvih shranjujemo predvsem ih gospodinjstvih shranjujemo predvsem 
razlirazliččne vrste ne vrste poljskih pridelkov in sadjapoljskih pridelkov in sadja, z , z 
namenom, da jih namenom, da jih ččim daljim daljšši i ččas ohranimo sveas ohranimo svežže in e in 
kakovostne.kakovostne.

�� Pomembni so Pomembni so dobri skladidobri skladiššččni prostorini prostori (kleti): (kleti): 
zemljanke, kleti z tlemi iz zemlje,zemljanke, kleti z tlemi iz zemlje,……..

�� Pred skladiPred skladiššččenjem moramo enjem moramo prostorprostor tudi ustrezno tudi ustrezno 
pripravitipripraviti: o: oččistiti, razkuistiti, razkužžiti (apno), prezraiti (apno), prezraččiti,iti,……..

�� Pripraviti in oPripraviti in oččistiti je potrebno tudi vso istiti je potrebno tudi vso opremo: opremo: 
zaboje, korita, kadi, vrzaboje, korita, kadi, vrčče, e, ……. in pripomo. in pripomoččkeke..



NAMEN SKLADINAMEN SKLADIŠŠČČENJAENJA

�� PodaljPodaljššamo amo trajnosttrajnost pridelkom in ohranimo pridelkom in ohranimo ččim viim viššjo jo 
kakovostkakovost (hranilno, senzori(hranilno, senzoriččno) no) ččim dalj im dalj ččasa.asa.

KAKO?KAKO?
�� Tako da v Tako da v ččim veim veččji meri ji meri prepreprepreččimo fizikalne, imo fizikalne, 
biokemijske in mikrobiolobiokemijske in mikrobiološške spremembeke spremembe v v 
žživilih (hrani) med skladiivilih (hrani) med skladiššččenjem. enjem. 

�� DEJAVNIKI USPEDEJAVNIKI USPEŠŠNEGA SHRANJEVANJA:NEGA SHRANJEVANJA:

–– TemperaturaTemperatura: : vpliva na hitrost sprememb v vpliva na hitrost sprememb v žživilihivilih

–– VlaVlažžnost zrakanost zraka: : pri sadju pri sadju ččim viim viššja, da ne oveni in izgubi maseja, da ne oveni in izgubi mase

–– Sestava zrakaSestava zraka: : vpliva na kemijske spremembe in kvarjenje vpliva na kemijske spremembe in kvarjenje žživilivil

–– ČČasas: : odvisen od vrste in oblike odvisen od vrste in oblike žživila (sveivila (svežže, predelano,e, predelano,……))



KAJ NAJBOLJ VPLIVA NA KAKOVOST IN TRAJNOST KAJ NAJBOLJ VPLIVA NA KAKOVOST IN TRAJNOST 
SHRANJENIH PRIDELKOV?SHRANJENIH PRIDELKOV?

�� Kakovost pridelka: Kakovost pridelka: 

–– Shranjujemo zdrava Shranjujemo zdrava žživila, neokuivila, neokužženaena
–– UpoUpošštevamo krotevamo krožženje (FIFO)enje (FIFO)
–– Nagnite plodove sproti odstranjujemoNagnite plodove sproti odstranjujemo

�� Pogoji v prostoru v katerem shranjujemo:Pogoji v prostoru v katerem shranjujemo: T, T, 
vlavlažžnost, nost, ččistoistočča prostora, prezraa prostora, prezraččevanje, glodavci, sestava zrakaevanje, glodavci, sestava zraka……

–– Odstranjujemo prazno embalaOdstranjujemo prazno embalažžo:zaboje, vreo:zaboje, vrečče, e, ččebre, ebre, 
kozarce,kozarce,……

–– PreprePrepreččimo dostop imo dostop šškodljivcem: mrekodljivcem: mrežže na prezrae na prezraččevalne evalne 
odprtineodprtine

–– UniUniččujemo glodavceujemo glodavce
–– Prostor redno zraProstor redno zraččimo,imo,čče je moe je možžno uravnavam T in vlago (z zrano uravnavam T in vlago (z zraččenjem enjem 

, segrevamo, polijemo tla z vodo,, segrevamo, polijemo tla z vodo,…….).)
–– Dobro je Dobro je čče imamo v prostoru termometer in vlagomere imamo v prostoru termometer in vlagomer



NAJPOGOSTEJNAJPOGOSTEJŠŠI PRIDELKI KI JIH SKLADII PRIDELKI KI JIH SKLADIŠŠČČIMO IN IMO IN 
KAKOKAKO

�� SADJESADJE

JABOLKA:JABOLKA:
–– v v ččiste zabojiste zabojččke, prostor mora biti ke, prostor mora biti ččim bolj hladen (1im bolj hladen (1--3 3 °°C), da C), da 

prehitro ne dozorijo in postanejo moknata in mehka. prehitro ne dozorijo in postanejo moknata in mehka. 
UpoUpošštevamo tudi znatevamo tudi značčilnosti sorteilnosti sorte

–– Pomembna je izbira sorte: vPomembna je izbira sorte: vččasih bobovec, asih bobovec, boskopboskop, , kanadkakanadka, , 
jonatan, carjevijonatan, carjevičč, ajdared do konca zime, ajdared do konca zime

–– Manj obstojni, ki jih moramo porabiti na zaManj obstojni, ki jih moramo porabiti na začčetku, sta zlasti sorti etku, sta zlasti sorti 
delideliššeses, , jonagoldjonagold (lahko zavijamo)(lahko zavijamo) in in melrosemelrose, ki jih porabimo prej, , ki jih porabimo prej, 
vsaj do zavsaj do začčetka januarjaetka januarja

–– Shranjujemo kakovostne plodove brez mehanskih poShranjujemo kakovostne plodove brez mehanskih pošškodb kodb 
(preluknjana ko(preluknjana kožžica, udarci, ica, udarci, pomepomeččkaninekanine, odtrgani peclji, zlomljeni peclji,, odtrgani peclji, zlomljeni peclji,……))

–– Kako porabljamo po vrsti: zlati Kako porabljamo po vrsti: zlati delideliššeses, , jonagoldjonagold, , melrosemelrose, , 
glostergloster, ajdared, ajdared



�� POZOR!POZOR!

-- Za shranjevanje so najbolj primerni srednje veliki plodovi.Za shranjevanje so najbolj primerni srednje veliki plodovi.

-- Najprej porabimo najveNajprej porabimo največčje, potem srednje velike in na koncu je, potem srednje velike in na koncu 
manjmanjšše plodove.e plodove.

-- V zabojV zabojččke zlagamo plodove ke zlagamo plodove ččim bol enake velikosti.im bol enake velikosti.

HRUHRUŠŠKEKE

-- Shranjene zorijo precej hitreje kot jabolka tudi na nizki T.Shranjene zorijo precej hitreje kot jabolka tudi na nizki T.

-- Zato jih lahko shranjujemo krajZato jih lahko shranjujemo krajšši i ččas.as.

-- Hitro tudi gnijejoHitro tudi gnijejo--okuokužžbe!be!

-- UspeUspeššneje jih zamrzujemo, vkuhavamo                         neje jih zamrzujemo, vkuhavamo                         
((žžele,kompot, marmelade, dele,kompot, marmelade, džžemi) in suemi) in suššimo!imo!



GROZDJEGROZDJE

-- V Franciji ohranijo grozdje celo do aprila ali maja naslednje V Franciji ohranijo grozdje celo do aprila ali maja naslednje 
leto (shranjevanje v posodah z vodo je star naleto (shranjevanje v posodah z vodo je star naččin)in)

-- Lahko obesimo zdrave grozde na grede ali letve, morajo pa Lahko obesimo zdrave grozde na grede ali letve, morajo pa 
biti lobiti loččeni da zrak kroeni da zrak krožži okoli njih. i okoli njih. 

-- Redno jih moramo pregledovati in Redno jih moramo pregledovati in ččistiti.istiti.

-- NUJNO: Shranjujemo le zdrave grozdeNUJNO: Shranjujemo le zdrave grozde
-- Vse poVse pošškodovane jagode sproti odstranjujemokodovane jagode sproti odstranjujemo
-- ČČas uspeas uspeššnega shranjevanja je zelo odvisen od sortenega shranjevanja je zelo odvisen od sorte
-- Najpogosteje grozde shranimo na ravnih povrNajpogosteje grozde shranimo na ravnih površšinah (npr. iz inah (npr. iz 

desk). Nanje zlagamo grozde v eni plasti  in pri tem morajo bitidesk). Nanje zlagamo grozde v eni plasti  in pri tem morajo biti
loloččeni eden od drugega in med njimi mora biti dovolj presledka, eni eden od drugega in med njimi mora biti dovolj presledka, 
da lahko kroda lahko krožži zrak.i zrak.

-- Pripravljamo Pripravljamo šše: marmelado, e: marmelado, žžele, sok, lahko ga zamrznemo ele, sok, lahko ga zamrznemo 
(sorte z manj pe(sorte z manj peččk, predvsem belo grozdje, jagode najprej zamrznemo na k, predvsem belo grozdje, jagode najprej zamrznemo na 
pladnju, posujemo s sladkorjem in kasneje prestavimo v vrepladnju, posujemo s sladkorjem in kasneje prestavimo v vreččke)ke)



�� ZELENJAVAZELENJAVA

KROMPIR IN DRUGA GOMOLJASTA ZELENJAVA IN KROMPIR IN DRUGA GOMOLJASTA ZELENJAVA IN 
KORENOVKE: koleraba, repa, korenje,KORENOVKE: koleraba, repa, korenje,……

––v v ččiste zabojiste zabojččke, prostor mora biti ke, prostor mora biti ččim bolj hladen (1im bolj hladen (1--3 3 °°C), C), 
temperatura ne sme pasti pod nitemperatura ne sme pasti pod niččlo.lo.

--Nekatere lahko zasipamo v vlaNekatere lahko zasipamo v vlažžne posode z vlane posode z vlažžno mivko in no mivko in 
ohranjamo vlaohranjamo vlažžnost nost 

--MoMožžnost zimskega vrtnarjenja: repa, rdenost zimskega vrtnarjenja: repa, rdečča pesa, radia pesa, radičč vitlofvitlof

BUBUČČEE
Pomembna je izbira sorte zimske ali letne buPomembna je izbira sorte zimske ali letne buččee

ČČESEN, ESEN, ČČEBULAEBULA



KONZERVIRANJEKONZERVIRANJE

�� Glavni namen je Glavni namen je podaljpodaljššanje obstojnostianje obstojnosti žživil in ivil in 
žže pripravljene hrane.e pripravljene hrane.

�� RazliRazliččni postopki konzerviranja imajo razlini postopki konzerviranja imajo različčen en 
vpliv na hranilno in senzorivpliv na hranilno in senzoriččne lastnosti ne lastnosti 
žživilaivila, ki ga konzerviramo., ki ga konzerviramo.

�� Za vsako Za vsako žživilo moramo izbrati takivilo moramo izbrati takššen postopek en postopek 
konzerviranja, pri katerem se bo kar najbolj konzerviranja, pri katerem se bo kar najbolj 
ohranila njegova kakovostohranila njegova kakovost in bomo dosegli tudi in bomo dosegli tudi 
ustrezno trajnostustrezno trajnost..

�� To pomeni, da To pomeni, da postopek konzerviranjapostopek konzerviranja
posameznega posameznega žživila ivila prilagodimo tudi vrsti prilagodimo tudi vrsti 
žživila.ivila.



VRSTE KONZERVIRANJA ZA DOMAVRSTE KONZERVIRANJA ZA DOMAČČO RABOO RABO

�� Osnovni postopki s katerimi v domaOsnovni postopki s katerimi v domaččem em 
gospodinjstvu podaljgospodinjstvu podaljššujemo obstojnost ujemo obstojnost žživil:ivil:

–– HLADIMOHLADIMO (hlajenje)(hlajenje)

–– SEGREVAMOSEGREVAMO (blan(blanšširanje pred zamrzovanjem in vlaganjem iranje pred zamrzovanjem in vlaganjem 
pasterizacija)pasterizacija)

–– ZAMRZUJEMOZAMRZUJEMO (zamrzovanje)(zamrzovanje)

–– SUSUŠŠIMOIMO (su(suššenje)enje)

–– FERMENTIRAMOFERMENTIRAMO (biolo(biološško kisanje, alkoholno vrenje, ko kisanje, alkoholno vrenje, 
ocetnoocetno--kislinsko vrenje)kislinsko vrenje)

–– DODAJAMO KONZERVANSEDODAJAMO KONZERVANSE s katerimi doses katerimi dosežžemo emo šše e 
boljboljššo obstojnost o obstojnost žživila: sol, sladkor, kis, alkohol, ivila: sol, sladkor, kis, alkohol, žželirnaelirna
sredstva (hlajenje, susredstva (hlajenje, suššenje, pasterizacija, zamrzovanje, enje, pasterizacija, zamrzovanje, 
fermentacija)fermentacija)



Kako razliKako različčni postopki ni postopki 
konzerviranja vplivajo na konzerviranja vplivajo na 

kakovost kakovost žživil?ivil?

(Vitamini, minerali, (Vitamini, minerali, žžarkost maarkost maššččob, izgube med nepravilnim ob, izgube med nepravilnim 
tajanjem)tajanjem)

Kaj je najboljKaj je najboljšše?e?



DOMADOMAČČI KONZERVIRANI IZDELKI IZ SADJA IN I KONZERVIRANI IZDELKI IZ SADJA IN 
ZELENJAVEZELENJAVE

�� SADJESADJE

–– Zamrznjeni celi kosi sadja:Zamrznjeni celi kosi sadja: uporaba sladkorja in/ali uporaba sladkorja in/ali 
vitamina Cvitamina C--askorbinska kislina), limonin sok)askorbinska kislina), limonin sok)

–– Zamrznjen sadni sok:Zamrznjen sadni sok: presen, lahko brez dodatka presen, lahko brez dodatka 
sladkorja ali z, pri polnjenju v posode uposladkorja ali z, pri polnjenju v posode upošštevamo tevamo 
raztezanje med zamrzovanjemraztezanje med zamrzovanjem

–– Zamrznjena sadna kaZamrznjena sadna kaššaa: iz presnega o: iz presnega oččiiššččenega in enega in 
pretlapretlaččenega sadje z dodatki sladkorjaenega sadje z dodatki sladkorja

–– Zamrznjen kompot:Zamrznjen kompot: vplivi kuhanja na vplivi kuhanja na ččvrstost, aromo vrstost, aromo 
in barvo plodovin barvo plodov

Upoštevamo pravila za kakovostno zamrzovanje in 
tajanje!



–– VloVložženo sadje:eno sadje: kompoti, marmelade, dkompoti, marmelade, džžemi, emi, žželeji, sladko. eleji, sladko. 
UpoUpošštevamo osnovna pravila vlaganjatevamo osnovna pravila vlaganja..

–– Sadni sokovi:Sadni sokovi: nanaččini pridobivanja sokaini pridobivanja soka--sosoččenjeenje, pasteriziramo v , pasteriziramo v 
steklenicah na T 72steklenicah na T 72--7575°°CC

–– SuSuššeno sadje:eno sadje: primerno oprimerno oččiiššččeno in pripravljeno, ustrezne T sueno in pripravljeno, ustrezne T suššenja, enja, 
pravilno shranjenopravilno shranjeno

–– Fermentirano sadje:Fermentirano sadje: uporaba biolouporaba biološškega kisanjakega kisanja--kiskis

�� ZELENJAVAZELENJAVA

–– Zamrznjena sveZamrznjena svežža in blana in blanšširana zelenjava razliirana zelenjava različčne velikosti:ne velikosti:
uporaba soli in/ali vitamina Cuporaba soli in/ali vitamina C--askorbinska kislina), limonin sok), ki askorbinska kislina), limonin sok), ki 
preprepreprečči encimsko i encimsko porjavenjeporjavenje

–– Zamrznjen zelenjavni sok:Zamrznjen zelenjavni sok: presen, lahko brez dodatka soli in presen, lahko brez dodatka soli in 
kisline, pri polnjenju v posode upokisline, pri polnjenju v posode upošštevamo raztezanje med tevamo raztezanje med 
zamrzovanjemzamrzovanjem



–– Zamrznjene zelenjavne kaZamrznjene zelenjavne kašše in mezge:e in mezge: zazaččinjene ali ne, injene ali ne, 
sol in uporaba razlisol in uporaba različčnih drugih naravnih konzervansovnih drugih naravnih konzervansov

–– VloVložžena zelenjava:ena zelenjava: uporaba kisa, soli, alkoholauporaba kisa, soli, alkohola

–– ZaZaččimbne in zelenjavne meimbne in zelenjavne meššanice v soli:anice v soli: domadomačča a 
vegetavegeta,...,...

–– Zelenjavni sokovi:Zelenjavni sokovi: nanaččini pridobivanja sokaini pridobivanja soka--sosoččenjeenje, , 
pasteriziramo v steklenicah na T 72pasteriziramo v steklenicah na T 72--7575°°CC

–– SuSuššena zelenjava in gliveena zelenjava in glive (gobe, di(gobe, diššavnice, zaavnice, začčimbe): imbe): 
primerno oprimerno oččiiššččeno in pripravljeno, ustrezne T sueno in pripravljeno, ustrezne T suššenja, enja, 
pravilno shranjenopravilno shranjeno

–– Fermentirana bioloFermentirana biološško ko kisanakisana zelenjava:zelenjava:
mlemleččnokislinska fermentacija zelja, repe in druge zelenjavenokislinska fermentacija zelja, repe in druge zelenjave



ZLATA PRAVILA VLAGANJAZLATA PRAVILA VLAGANJA

•• Oprema Oprema 

•• HigienaHigiena

•• Kakovostna sveKakovostna svežža surovinaa surovina

•• UpoUpošštevati kolitevati količčine pri recepturi in ine pri recepturi in ččasov asov 
priprave (toplota)priprave (toplota)

•• Konzervans: sladkorKonzervans: sladkor--primerna koliprimerna količčina, pektin, ina, pektin, 
žželatina, alkoholelatina, alkohol

•• Pazimo pri zapiranju kozarcev: poPazimo pri zapiranju kozarcev: pošškodovani kodovani 
robovi kozarca, tesnila na pokrovihrobovi kozarca, tesnila na pokrovih

•• Lahko naknadno pasteriziramoLahko naknadno pasteriziramo

•• Primerno skladiPrimerno skladiššččimoimo



ZLATA PRAVILA ZAMRZOVANJAZLATA PRAVILA ZAMRZOVANJA

•• Higiena in Higiena in ččistoistoččaa

•• Kakovostna sveKakovostna svežža surovinaa surovina

•• ČČim manj rezati, sekljatiim manj rezati, sekljati……. Da se ohrani . Da se ohrani ččim veim večč
hranilnih snovi, okushranilnih snovi, okus

•• Po potrebi blanPo potrebi blanšširatiirati (kropu ali sopari 2(kropu ali sopari 2--4 minute), da 4 minute), da 
ustavimo delovanje encimov zaradi katerih bi se ustavimo delovanje encimov zaradi katerih bi se šše naprej e naprej 
spreminjali barva in okus zamrznjenega spreminjali barva in okus zamrznjenega žživila.ivila.

•• Encimi povzroEncimi povzroččilo tudi razkroj vitaminov in barvil ter slabo vplivajo na ilo tudi razkroj vitaminov in barvil ter slabo vplivajo na 
ččvrstost vrstost žživila po odmrzovanju. ivila po odmrzovanju. 

•• Po blanPo blanšširanju iranju žživilo ivilo ččim prej ohladimo s curkom mrzle vode.im prej ohladimo s curkom mrzle vode.

•• ČČim hitreje zniim hitreje znižžati T preko kritiati T preko kritiččnega obmonega območčja od 0 do ja od 0 do 
--55°°C in nato C in nato ččim hitreje vsaj do im hitreje vsaj do --1818°°C in veC in večč..

•• Pravilno odmrznitiPravilno odmrzniti: po: poččasi, v hladilniku, sobna T.asi, v hladilniku, sobna T.



Hvala lepa  za pozornost in lep Hvala lepa  za pozornost in lep 
dan dan šše naprej!e naprej!


